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Przed 25 laty  wśród polskich wyższych uczelni — uniw ersy
tetów, akademii, szkół wyższych — znalazła się Akademia Teologii 
Katolickiej. W rejestrze wyższych uczelni figuruje od uchwały 
Rady M inistrów z 2.8.1954, przez kilkanaście tygodni pod nazwą 
Akademia Teologiczna, od 20.10.1954 już jaiko Akadem ia Teologii 
Katolickiej. W sposób fenomenologicznie uchw ytny zamanifesto
wała Akademia swe istnienie inauguracją pierwszego jej roku 
szkolnego w dniu 22.11.1954.

Jako instytucja o określonej strukturze, jako osoba prawna, 
Akademia była w tedy tworem nowym, którego początki wyzna
czają wspomniane wyżej daty. Ale przecież nie tylko w uchwale 
Rady M inistrów użyto czasownika „kontynuow ać”. I nie o prawne 
aspekty kontynuacji mi chodzi. K ontynuacja tkw iła w profeso
rach, księgozbiorach, program ach, w przedmiocie i źródłach 
upraw nianej wiedzy, tkw iła przede wszystkim w tym, co w naz
wie — zarówno dawnej W ydziału jak i portem Akademii — istotne, 
w teologii.

Akademia Teologii Katolickiej — jeśli dobór term inu Akadem ia 
był świadomy, to możemy odwołać się do właściwego sensu tego 
pojęcia, przez które rozumiemy uczelnię kształcącą specjalistów 
w jakiejś dziedzinie wiedzy. Akademia to nie universitas scien
tiarum. Tej nie ma zresztą dziś już też na uniw ersytetach, naw et 
na tych o stosunkowo szerokim wachlarzu upraw ianych nauk. 
Akademia z założenia i świadomie koncentruje się na jakimś

1 Druga część referatu pt. Akademia Teologii Katolickiej w  roku m i
nionym i w  ciągu dwudziestopięciolecia, wygłoszonego podczas uroczys
tości XXV-lecia ATK połączonej z inauguracją roku akademickiego 
1979/80 w dniu 12.11,1979 r.
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określonym  zakresie wiedzy, rozw ijając i integrując nauki weń 
wchodzące.

Nazwa naszej uczelni jasno określa zakres nauk tu  upraw ia
nych. Chodzi o nauki, k tóre — jak  to wynika z obiegowej defi
n icji teologii — w sposób m etodyczny w yjaśniają i rozw ijają 
przyjęte w wierze i do przekazywania zadane Objawienie Boże. 
W pojęciu teologii mieszczą się też wyznaczniki metodologiczne 
pracy prowadzonej na Akadem ii Teologii Katolickiej. Są to 1) nau
ka czyli m etody naukowe, 2) wiara.

25 lat Akademii to 25 la t pracy naukowej. Niewątpliwie, w ar
sztat pracy, jaki Akademia daje swoim pracownikom  do dyspo
zycji, wygląda bardziej niż skromnie. Ale m arząc o różnych no
woczesnych technikach zdajem y sobie sprawę, że akademickiego 
i twórczego charakteru  naszej pracy nie przekreśli naw et chałup
niczy w arsztat. A i ten próbujem y udoskonalić. I tak  biblioteka 
Oid 28 tys. jednostek bibliotecznych w r. 1954 wzrosła do 143 tys. 
obecnie. K ontakt z nauką zapewniają nam  592 czasopisma, jakie 
na bieżąco przychodzą na Akademię. Od la t wydajem y polską 
bibliografię nauk kościelnych i polską bibliografię historii Koś
cioła, obok nich bibliografie specjalistyczne jak  teologii m oralnej 
czy kościelnego praw a publicznego.

Ale nauka to w pierwszym rzędzie nie w arsztat, lecz m etoda 
pracy. Myślę, że zasługuje dziś na wyeksponowanie refleksja m e
todologiczna podejm owana na naszej uczelni, w szczególnoiści w 
zakresie filozofii chrześcijańskiej, teologii biblijnej, dogmatycznej, 
m oralnej i praw a kanonicznego. W yodrębnienie nauk kościelnych 
w samodzielną uczelnię nie oznaczało przygłuchnięcia na to, co 
się dzieje we współczesnej metodologii nauk. Nie, by nam  zależało 
na w ykazaniu się, że praca nasza odpowiada takiej czy innej kon
cepcji nauki, ale by nie przeoczyć m etod przydatnych czy przy- 
stosowalnych do w yjaśniania i rozwijania Objawienia. Z takich 
to założeń wyrosła ongiś warszawska szkoła apologetyczna cha
rakteryzująca się badaniem  chrześcijaństwa drogą empirycznej 
obserwacji, stąd wprowadzenie studium  inform atyki na naszej 
Uczelni.

Nie tylko konfrontacja teologii ze współczesnymi naukam i — 
zresztą często u nas podejmowana, jako że pytanie o teologię 
wobec myśli współczesnej należało u nas w m inionym  ćwierćwie
czu niejako do żelaznych tem atów  — lecz przede wszystkim roz
wój samej teologii i naw ałnica zasypujących ją  pytań każą nam  
wciąż szukać sposobów wyprowadzenia odpowiedzi na nie z Obja
w ienia Bożego i przedstaw ienia jej w  sposób przystępny współ
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czesnemu człowiekowi. W spomnijmy chociażby sympozja poświę
cone antropologii teologicznej, wyrosłe z prowadzonych tu  dysiku- 
sji kom pendia podstawowych praw d w iary  czy też pokazanie 
w potężnej syntezie m oralnej egzystencji ludzkiej jako odpowie
dzi na dar i powołanie Boże.

K ontekst społeczny kazał pracownikom  W ydziału Filozofii za
mierzyć się na wypracowanie nowego stylu myślenia filozoficz
nego, w szczególności swoistej metody „oddolnego” upraw iania 
filozofii przyrody i w oparciu o tę m etodę tworzenie ogólnej teorii 
bytu  i filozofii Boga. Znane trendy  antyjurydyczne zdopingowały 
naszych kanonistów  do poszukiwania metod, dzięki którym  koś
cielna myśl praw na w ykorzystując osiągnięcia rozwoju społecz
nego um iałaby jednak oderwać się od świeckich modeli praw a 
i wyrazić nową sytuację społeczną człowieka powołanego do da
wania świadectwa łasce.

K onfrontow ani z pytaniam i dręczącymi współczesne nauki ko
ścielne uświadomiliśmy sobie, że skończyły się idylliczne czasy 
tzw. czystości metodologicznej. Niewątpliwie, monizm metodolo
giczny ma zwłaszcza dydaktyczne zalety dzięki ścisłości dedukoji 
i klarowności reprezentacji, ale dziś często n ie  pozwala on nie 
tylko rozwiązać problemu, ale wręcz ująć go naukowo. Stąd 
mocne zaakcentow anie u nas pluralistycznych, interdyscyplinar
nych m etod badawczych. Stosuje się je w ram ach wydziałów — 
jak  np. nie tylko dogmatyczno-egzegełyezne, lecz także historycz
ne, teologiczne i socjologiczne studia nad praw em  kościelnym, czy 
też teologiczne (w zakresie szeregu dyscyplin), psychologiczne, pe
dagogiczne, biomedyczne i socjologiezno-ekonomiezne studia nad 
rodziną w zakładzie teologii praktycznej — oraz między w ydzia
łami czasem naw et sięgając poza granice Akademii. Ich w yniki 
w odniesieniu do konkretnych zagadnień próbowaliśm y przedsta
wić na niektórych sympozjach, jaik np. „Problem  rozwoju a p ra
wa człowieka w świetle współczesnej nauki Kościoła”, czy też 
„Integracyjna rola Kościoła katolickiego w społeczeństwie pol
skim ”. Zdajemy sobie przy tym  spraw ę że zapuszczanie się w re
w iry  interdyscyplinarności może pociągać za sobą niebezpieczeń
stwo dyletantyzm u, co nas zmusza do wciągnięcia jej w orbitę 
fundam entalnych rozważań metodologicznych i naukoznaw czych— 
w to, co zwiemy teorią teologii. Nie po to, by teoretyzować o teo
logii, lecz by wzbogacić w arsztat teologa. Nie ukryw am y, że z in 
terdyscyplinarnością wiążemy duże nadzieje — świadomi na dziś 
wcale jeszcze niesporego zaawansow ania w tej dziedzinie. P rzy
znajemy, że można czasem odnosić w rażenie nie tylko szerokiego 
spektrum  upraw ianych na Akadem ii nauk, ale też znacznego raz-
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proszenia, braku zwartości metodologicznej, zbyt indyw idualnej 
drogi poszczególnych badaczy.

Istnieje jednak jeden czynnik, k tóry  ich wszystkich łączy: jest 
nim  postawa psychologiczna badacza, wiara. Dochodzimy więc do 
drugiego wyznacznika teologii, a tym  samym wyznacznika pro
wadzonej tu  pracy. W iara nie jest tu  tylko czymś pryw atnym , 
lecz ma znaczenie warsztatowe. W Akadem ii Teologii K atolickiej 
w łaśnie w iara stanowi punlkt wyjściowy, rdzeń i cel pracy. Jak  
każdy wierny, tak  i powołani do pracy  w Akademii Teologii 
Katolickiej znajdują w iarę we wspólnocie Kościoła, tam  docie
ra ją  do źródeł dla swoich badań — Pismo, jego wspólnotowe rozu
mienie, przekaz i praktyczną realizację w stylu chrześcijaństwa.

25 lat pracy Akadem ii Teologii Katolickiej to ilustracja jej za
kotwiczenia we wspólnocie Kościoła i w jej wierze, powiązania 
z jej przepowiadaniem  i z nauczaniem Kościoła, to dowód w ier
ności — deklarowanej, ale przecie nie tylko deklarow anej i nie 
tylko biernej, lecz aktyw nej, każącej uczestniczyć w sposób wła
ściwy teologom w tym, czym żyje Kościół — wszyscy w ierni 
i jego pasterze. Myślę, że owoce pracy — acz przecie nie tylko 
one — ujaw niają zaangażowanie pracowników naszej Uczelni w 
wiarę Ludu Bożego, uw rażliw ienie ina jego potrzeby, głęboko za
korzenioną łączność i szczere przejęcie się w łasną rolą w dziele 
przepow iadania Ewangelii. Zarówno w program ie studiów jak 
i w program ach badawczych znajduje wyraz i refleks życie wspól
noty  Kościoła.

To zespolenie m etod naukowych z w iarą pozwala nam  czynić 
zadość zadaniom  określonym w  samej nazwie Uczelni: Akademia 
Teologii Katolickiej. Teologii w znaczeniu szerokim, oznaczającym 
po prostu  nauki kościelne. Choidizi o nauki badające rzeczywistość 
w świetle w iary.

Podkreśliwszy więź naszej Uczelni z w iarą Kościoła i zaanga
żowanie w  nią, chciałbym zaakcentować z kollei nasze zakorzenie
nie w rzeczywistości. I to  nie tylko dlatego, że pow stają u  nas 
prace z socjologii religii, że bada się psychologię odbiorcy słowa 
Bożego, że wydobywa się z archiwów dzieje Kościoła na ziemiach 
polskich i śledzi izakola polskiej m yśli filozoficznej czy teologicz
nej. K iedy zajm ujem y się praw em  (kanonicznym), filozofią (chrze
ścijańską), sztuką (religijną) czy m uzyką (kościelną), to chodzi 
nam  Właśnie o prawo, filozofię, sztukę czy muzykę. T raktujem y 
je jako zjawiska religijne i kulturow e. Tych rzeczy u nas się nie 
dzieli, dzieła powistale z podłoża religijnego widzimy jako szczyty 
ku ltu ry , jako to, co w ytw orzył człowiek przechodząc samego sie
bie, dzieła ludzkie, k tóre z Boga isą i Boga sięgają. Nauka nasza
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ma być in terp re tacją  Boga i człowieka. W chrześcijaństw ie nie da 
.się oddzielić Boga od człowieka, Bóg je.st zawsze Stw órcą i Zbaw
cą, nie da się oddzielić człowieka od Boga — Redem ptor hominis, 
oto wyznacznik ich wizji. S tąd  in terp re tu jem y człowieka w możli
wie najgłębszy .sposób, ibo w Bogu, in terp re tu jem y Boga w  Jego 
otw arciu  na człowieka.

Tak ustaw ioną teologią i antropologią służymy człowiekowi. 
Nie tylko pnzez prace teoretyczne z antropologii czy też — jak 
w  .serii „Chrześcijanie” — pokazując „drogowskazy w  wędrówce 
do Boga”. Współczesna Akademia Teologii m usi żywić am bicje 
inspirow ania ku ltu ry . Praw o kanoniczne, filozofia chrześcijańska, 
sztuka re lig ijna to nie tylko zjaw iska wewnątrz-kościelne', słu
żące poprawności m yśli teologicznej, dyscyplinie kościelnej i opra
wie kultu , lecz obecne w  świecie m ają istnieć w nim jako zaczyn 
i niejako dusza ku ltury . Dotyczy to zresztą całej teologii, także 
tej — jak  to  się powiada w świetle niektórych jej klasyfikacji — 
ścisłej. Nie w .sen/sie nauki godniejszej czy nadrzędnej, lecz jako 
nauki obecnej i nie głuchej ani niemej.

Dlatego praca nasza toczy się w  kontekście z ośrodkami nieteo- 
logicznymi i w  dialogu ze świeckimi kolegami. Kanoniści przy j
m ują zaproszenia do wygłaszania wykładów n.a wydziałach prawa, 
historycy Kościoła i .socjologowie religii żywo i czynnie uczestni
czą w sympozjach i 'kongresach historyków  i socjologów, filozofów 
naszych można słyszeć nie tylko na zjazdach łomistów, profeso
rów  naszych można znaleźć w  spisie członków K om itetu Nauk 
Filozoficznych czy K om itetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii 
Nauk, w spisach członków Związku Kompozytorów Polskich, Pol
skiego Towarzystwa M atematycznego, Polskiego Towarzystwa Cy
bernetycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego czy Pol
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Równie długa byłaby lista 
odpowiednich ‘komitetów czy tow arzystw  zagranicznych, z których 
dla przykładu wym ienię tylko Rum uńską Akademię Nauk.

Tak jak Kościół służy społeczeństwu, ale też doznaje odeń po
mocy, tak  ,też kon tak ty  pracowników Akadem ii m ają przyczynić 
się do rozwoju nauk  kościelnych, ale zarazem  też wzbogacić współ
czesny św iat nau/ki i ku ltury . Jeśli ha-sło catholica non leguntur 
dezaktualizuje się, to przecież — .sądzimy — jakiś w kład wniosła 
tu  także nasza Uczelnia.

Myślę, że prace nad wspólnotą Kościoła i m iejscem  w niej czło
wieka, rozwinięte na szerszą skalę dzięki .sugestii naszego W iel
kiego Kanclerza, w części odzwierciedlone w tomie, k tóry  dziś 
Uczelnia mogła swojemu W ielkiemu Kanclerzowi wręczyć, nie są 
społecznie nieużyteczne w czasach, .gdy ludzkość coraz bardziej
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uświadamia sobie konieczność realizow ania się jako fam ilia hu 
mana. W rozważaniach o czynnikach scalających wspólnotę koś
cielną znajdzie się wszak niejedno wskazanie dla ludzkości po
szukującej elementów wspólnototwórczych. W tym  kontekście 
trzeba np. widzieć prace nad in tegrującą rolą praw a, wykazywaną 
właśnie na przykładzie praw a kościelnego, a zm ierzające do za
szczepienia we współczesnej myśli praw nej i w  praktyce praw a 
przekonania, że sens wszelkiego praw a tkw i w zcalaniu wspólnoty 
ludzkiej.

Właśnie ze względu na  wiążące chrześcijan, przypom niane przez 
Sobór W atykański II (Gaudium et Spes, 57), zadanie „współpracy 
ze wszystkimi ludźmi w budow aniu świata bardziej ludzkiego”, 
staram y się być obecni przy współczesnych wielkich tem atach 
ludzkości, i to tych związanych z rzeczywistością, konkretnych, 
naszych. Oczywiście, dziś nie m a już na świecie spraw, o których 
można by powiedzieć, że one nie nasze, że nas nie obchodzą, ale 
faktyczne możliwości ludzkich sił i czasu oraz uw arunkow ania 
historyozno-przestrzenne dyk tu ją  pewną preferencję. Odczytać ją 
można w ustalonych na bieżące 5-lecie program ach badawczych, 
wśród których najm ocniej brzm i nu ta  antropologiczna.

W łączamy się przeto w m iarę możliwości w problem y polskie. 
Spośród konkretnych  tem atów podjętych wym ieńm y takie jak  
„Antropologiczne kategorie trzeźwości”, tem atykę zainspirow aną 
rdkiem  Korczakowskim, czy wreszcie szeroko zakrojone studia 
nad rodziną.

Tem aty przekraczające granice naszego kraju , podjęte zwłaszcza 
w ram ach prac FIUC to „Pluralizm  ku ltu row y w służbie Kościo^ 
ła i ludzkości” , „U niw ersytet katolicki wobec problemów etycz
nych społeczeństwa stechnicyzowanego”. Zwłaszcza pierw szy z nich 
okazał się ogromnie inspirujący. Kazał on śledzić wpływy róż
nych kierunków  m yślenia i filozofii na  teologię ostatnich dziesię
cioleci, zainteresować się m echanizmami zm ian zachodzących w 
teologii na skutek jej konfrontacji z k u ltu rą  współczesną, pogłę
bił u naszych teologów świadomość potrzeby otwarcia teologii na 
współczesną filozofię i ku ltu rę. Owoce naszego zaangażowania 
w te tem aty  zostają u jęte w publikacjach profesorów oraz p ra 
cach dyplomowych absolwentów i doktorów, popularyzowane na 
sympozjach i w  w ykładach otwartych, wreszcie przedkładane 
przez rektora Akadem ii M iędzynarodowej Federacji U niw ersyte
tów Katolickich.

Nasza obecność w świecie jest jednak zawsze obecnością uczelni 
teologicznej. Podejm ując się współczesnych problem ów i naśw ie
tlając je teologicznie nie możemy wszakże ograniczyć się do re je
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strow ania osiągnięć teologii, lecz sam i w inniśm y być twórczy 
i mieć właśnie w naukach teologicznych coś do powiedzenia. A ka
demia to  .przecież nie zespół repetytorów . Dlatego m usimy stale 
pogłębiać i rozwijać teologię — swoją, naszą polską, naszą koś
cielną. S tru k tu ry  organizacyjne Uczelni od początków jej istnie
nia stw arzały ku tem u ogromną szansę — wystarczy przypom 
nieć, że od (początków dysponowała ona 17 katedram i na teologii, 
7 na filozofii i 8 na praw ie kanonicznym, najbardziej wówczas 
rozbudowanym  — gdy chodzi o struk tu rę  — wydziale praw a ka
nonicznego na świecie. Z biegiem la t ukształtow ały się różne spe
cjalizacje i k ierunki. W prawdzie n iektóre katedry  do dziś noszą 
nazwy nie przylegające do współczesnego układu i stanu nauk 
kościelnych (ani też nie oddające tego, co w nich napraw dę się 
robi), to jednak s truk tu ry  te okazały się wystarczająco szerokie 
i dość elastyczne w praktyce, by  stworzyć ram y i szansę dla up ra
w iania i rozw ijania w szystkich nauk zaliczonych do nauk kościel
nych czyli — zgodnie z przyjętym  w te j re lacji rozumieniem teo
logii — teologicznych. Jeśli bowiem zestawim y te struktury , 
wzięte nie abstrakcyjnie, lecz wypełnione ludźmi, z konsty tu
cją papieża Jan a  Paw ła II Sapientia Christiana oraz z wydanymi 
w łączności z nią zarządzeniam i Kongregacji dla wychowania ka
tolickiego celem właściwego wprowadzenia w  życie tejże ko n sty
tucji, to  zauważymy, że w ram ach przyjętych także w tej kon
stytucji trzech klasycznych wydziałów teologii, praw a kanonicz
nego i filozofii chrzęścijańskiej, realizuje się u nas wszystkie stu 
dia wyszczególnione w załączniku II wyliczającym  sektory istnie
jących obecnie w Kościele studiów o charakterze akadem ickim  — 
z jednym  jedynie, zupełnie u nas zrozum iałym  wyjątkiem , doty
czącym studiów arabsko-islam skieh (chociaż pisano u nas też p ra 
ce o Mahomecie, K oranie i Islamie).

Czy i jaik tę szansę wykorzystujem y, za to oczywiście odpowia
dam y wobec naszej wspólnoty państwowej i kościelnej. Jest to 
pytanie, które wciąż sobie stawiamy. Podejm ując je z okazji dzi
siejszej uroczystości możemy — sądzę — powiedzieć, że się sta
ramy. Twierdzenia tego nie zamierzam  dokumentować przez w ska
zanie na konkretne dzieła czy przyczynki stanowiące w kład 
w nauki kościelne, a tym  samym pogłębiające i rozw ijające je. 
Samo ich wyliczenie dałoby jedynie dowód na to, że się tu ta j p ra 
cuje — co przecie winno być czymś oczywistym, do oceny braik 
n ieraz perspektyw y i kompetencji, a i k ry teria  mogą się okazać 
dyskusyjne. W znacznej mierze trzeiba by przy tym  powtórzyć 
to, co już zebrano w Księdze Pamiątkow ej z okazji XX lecia 
Akadem ii Teologii Katolickiej. Dlatego też zastanaw iając się, czy



190 REMIGIUSZ SOBAŃSKI [8]

teologia doznaje u nas pogłębienia, pragnąłbym  raczej przypatrzeć 
się po krotce sposobowi upraw iania u nas nauk kościelnych.

Sobót W atykański II, a w ślad za nim  Konstytucja Sapientia  
Christiana, stwierdza, że „studium  Pisma Świętego winno być 
niejako duszą teologii”. 4 katedry  biblijne, 6 tzw. samodzielnych 
pracowników nauki i 8 dalszych pracowników, ich zespolenie 
w jeden, oparty na precyzyjnym  regulam inie kierunek bib lijny  — 
już to dowodzi, że teologii nie pozbawia się u  nas biblijnej duszy 
i że staram y się ją pogłębiać od strony najbardziej ożywiającego 
źródła. Dlatego taik ważne miejsce zajm uje teologia biblijna — 
czego wyrazem  m onografie o teologii Pawiowej, o jego eklezjologii 
czy soteriologii. Chodzi jednak nie tylko o teologię biblijną jako 
dyscyplinę naukową, lecz o to, by cała teologia była biblijna. 
Dlatego pokaźne pensum  biblijne na wszystkich kierunkach i spe
cjalizacjach. Oczywiście, teo-logię biblijną można rozwijać i teo
logię ubiblijniać tylko w oparciu o solidne studia biblistyezne. 
Stąd filologia biblijna należy do dobrej tradycji naszych biblistów, 
znaczonej nader oryginalnym i podręcznikam i języków biblijnych — 
hebrajskiego, syryjskiego, aram ejskiego, akadyckiego, arabskiego, 
nie mówiąc już o grece i ładn ie. Skoro już jesteśm y przy biblij
nych źródłach teologii, wspomnijmy też o pracach nad źródłami 
patrystycznym i, owocującymi najdłuższą spośród 22 serii w ydaw 
niczych naszej Akademii, 23 tomami pism starochrześcijańskich 
pisarzy.

Inna cecha zaznaczająca się przy całościowym spojrzeniu na 
dorobek naukow y Uczelni, to jego znamię ekumeniczne. Mam na 
myśli nie tylko w ykłady tzw. teologii ekumenicznej, kontakty 
iz Chrześcijańską Akademią Teologiczną czy z zagranicznym i wy
działami teologii ewangelickiej -czy wreszcie systematyczny udział 
w Tygodniu Ekumenicznym, lecz poważne potraktow anie zaleceń 
Dekretu o ekum enizm ie  dotyczących ekumenicznego opracowania 
teologii. Mamy tu  do czynienia z typowym przykładem  wzboga
cenia i pogłębienia nauki dzięki uwzględnieniu nowego, a przy
najm niej dotąd nie docenianego aspektu. Rzut oika na teologię 
dzisiejszą i tę  sprzed 25 la t przekornywuj-е, że właśnie w zakresie 
i w aspekcie ekumenicznym dokonał się jej najdalej sięgający 
rozwój.

Inny taki aiąpekt, -który okazał się ogromnie inspirujący i płod
ny, to nastaw ienie duszpasterskie. To już nie czasy rozdzielania 
nauki i duszpasterstwa. Nastawienie duszpasterskie nie ma nic 
wspólnego ze -spłycaniem teologii, ze sprowadzaniem jej zadań do 
dostarczania praktyc-zny-ch, gotowych recept i rozwiązań, do n ie
jako techniki duszp-asterzowania. Oznacza ono natom iast uw rażli-
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wienie na zapotrzebowanie 'społeczne, koncentrację sił na  proble
m ach społecznie przydatnych czy wręcz palących. Zaznacza się 
ono u nas najpierw  doborem tem atów badawczych. Otwiera nowy, 
jakże przecie ważny aspekt badanej rzeczywistości, zmusza do 
staw iania pytań, jakich adepci wiedzy czystej naw et nie prze
czuwali.

Co więcej, uczymy i uczymy się sami duszpasterskiego trak to w a
nia całej teologii. Chcielibyśmy zatrzeć podział na kościelne nauki 
teoretyczne i praktyczne — nie ma w Kościele teoria bez życia ani 
p raktyki nieufundam entow anej w teorii. W iara i życie tworzą 
przecież jedność. Przykładem  dążenia do takiego uform ow ania za
równo umysłowości teologicznej jak  i — z drugiej strony — m en
talności pastoralnej może być np. pastoralne studium  biblijne, na 
którym  Biblię studiuje się w aspekcie duszpasterskim , a dusz
pasterstw o z kolei ściślej wiąże z podbudową biblijną.

W tym  też kontekście trzeba widzieć wszczęte prace nad reorien
tacją  introdukcji biblijnej, m ającej dać wprowadzenie nie w kwe^ 
stie bibli,styczne, lecz w Biblię oraz jej orędzie i służyć ukształto
w aniu biblijnej m entalności religijnej.

Gdy mówimy o wkładzie Akadem ii w teologię, nie wolno nam 
zapomnieć o nader szczęśliwej sytuacji, w jakiej się znalazła. 
Szczęście to ma na imię Sobór W atykański II. Dopiero 4 lata 
istniała Akademia, gdy Jan  X X III zapowiedział zwołanie soboru. 
Zbyteczną jest rzeczą wspominać tu  o znaczeniu ostatniego soboru 
dla teologii. Musimy jednak podkreślić ogromnie chłonną postawę 
naszej Uczelni wobec soboru. Obchodziliśmy, urządzając różne 
sympozja i dni studyjne, szereg rocznic związanych z soborem. 
Śledziliśmy i syntetyzowali zaszczepianie się myśli soborowej 
w Polsce — czego dowodem m. inn. dwa pokaźne tomy sprzed 
10 lat o myśli soborowej i publikacjach posoborowych w Polsce, 
czy też m ateria ły  ze S tudyjnych Dni Soborowej Odnowy D oktry
nalnej z 1 do 3 grudnia 1975. Przede wszystkim zaś sami braliśm y 
udział w tym procesie zaszczepiania. Nasza recepcja soboru była 
bardzo aktyw na. Myślę — to uwaga marginesowa — że ta  ak tyw 
na recepcja mogłaby już sama stanowić przyczynek do dyskuto
wanego dziś w Kościele problem u recepcji. Bardzo rychło, bo 
jeszcze w czasie trw ania soboru, pojawiły się publikacje nie ogra
niczające się do referow ania uchwał soboru, lecz inspirow ane so
borem. Znamię soboru n a  naszych pracach jest wyraziste, a przez 
to  wnieśliśmy godny — tak wolno sądzić — w kład w uprofilow a- 
nie polskiej teologii. Znam ienny jest też rozwój, jaki można wy
śledzić w tem atach naszych publikacji. Od pierwszych la t posobo
rowych, ikiedy wzmiankowanie soboru i jego dokum entów w ty 
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tu łach prac dowodziło wchłaniania świeżej doktryny soborowej 
i nasycania nią intelektów  teologów, do staniu, w którym  — mó
wiąc skrótowo — Sobór zadomowił się wśród kategorii m yślenia 
teologicznego i wśród wyznaczników perspektyw  badawczych w 
sposób tak oczywisty, że zbędne stało się wyraźne odwoływanie 
się do niego. Uczyliśmy się soboru po to, by uczyć soboru.

Dużo korzyści odnieśliśmy z kontaktów  i współpracy z innym i 
ośrodkam i teologicznymi. N ajpierw  z krajow ym i. Nasze stosunki 
ze sławnym i wielce dla religijnej ku ltu ry  polskiej zasłużonym 
Katolickim  Uniw ersytetem  Lubelskim określa się jako braterskie 
i to braterstw o m a realne podstawy. K ontakty nasze wykraczają 
daleko poiza ram y nieodzowne w świetle ustawy o stopniach i ty 
tu łach naukowych, a ich aktualny układ zapisujemy na pewno 
wśród naszych wspólnych osiągnięć.

Bardzo bliska jest nam  nasza rówieśniczka, Chrześcijańska 
Akadem ia Teologiczna. K ontakty  z niią stanowią znaczący wikład 
w dzieło ekumenii. Do dziś m am y żywo w pamięci niezwykle in 
teresujące i pełne osobistego zaangażowania wykłady o teologii 
chrzęścijańsikiego Wschodu głoszone u nas przez przedwcześnie- 
zmarłego ks. prof. Jerzego Klingera.

Jednym  z najdonioślejszych m om entów w dotychczasowych dzie
jach Akadem ii było przyjęcie jej podczas X Zgromadzenia Gene
ralnego M iędzynarodowej Federacji U niwersytetów  Katolickich 
w  r. 1973 w poczet pełnopraw nych członków Federacji. Odtąd 
Uczelnia nasza bierze czynny udział w pracach Federacji —■ za
równo podejm owaniem  inspirowanej przez FIUC tem atyki badaw 
czej jak  i czynną obecnością czy to na zgromadzeniach ogólnych 
w New Delhi, Porto Alegre czy to w sesjach rektorów  w Louvain, 
Lublinie, Lizbonie, Rzymie.

Myślę, że przyjęcie Akadem ii Teologii Katolickiej do FIUC 
m ożna traktow ać jako dowód prawidłowego rozwoju Uczelni. Wy
szedłszy z trudności okresu początkowego i z la t kryzysowych, 
stała się prężnym  ośrodkiem wiedzy teologicznej w Polsce, zna
czonym liczbą pracowników, studentów, kierunków  i specjalizacji 
studiów, im prezam i naukow ym i i wydawnictwam i. Jej w ypłynię
cie na szersze wody to konsekwencja tego rozwoju. Nastąpiła — 
zwłaszcza w ostatnim  dziesięcioleciu — ożywiona wym iana p re
legentów  i publikacji. Gościliśmy uczonych tej m iary co K arl 
R ahner, B ernhard  H äring, Klaus M örsdorf, Carlo M artini, W illi
bald Plöohl, Paiweł Siwek, Hans Urs v. B althasar, Jean  Gaudeniet, 
Pedro Lom bardia, Pio C iprotti — że wym ienię tylko tych, których 
nazwiska nie w ym agają objaśniania. W sprawozdaniach przedkła
danych przez pracowników nauki doliczyłem się 30 uniw ersytetów



zagranicznych, na których wygłaszali wykłady, na większości 
z nich —· jak  np. na reprezentowanych dziś na naszej uroczystości 
uniw ersytetach moguncki-m, bońskim i tybińskim  — wielokrotnie, 
nieraz prowadząc zajęcia semestralne. Szczególną satysfakcję spra
wiają zaproszenia pracow ników  osobiście w ośrodku zapraszają
cym nieznanych, a rekomendowanych jedynie przez ich publikacje. 
Bariera językowa zmusza nas do publikow ania także w językach 
obcych. Z ogromnie pozytyw nym  odzewem za granicą spotkała się 
obcojęzyczna w ersja Collectanea theologica. Cieszy nas, że dla 
pracowników naszych -stoją otworem łam y periodyków zagranicz
nych, a na wydziały napływ ają zamówienia n-a artykuły. Dla przy
kładu: sami profesorowie W ydziału P raw a Kanonicznego, n a j
mniejszego przecie pod względem liczbowym, w ostatnim  pięcio
leciu opublikowali — nie licząc a-rtykułów w encyklopediach za
granicznych i r-ecenzj-i — 28 artykułów  w czasopismach zagranicz
nych. Spraw iają nam  satysfakcję pierwsze próby przełam ania ba
riery  językowej ze strony kolegów zagranicznych. W prawdzie do 
wyjątków  należą ci, którzy usiłują uczyć się języka polskiego, 
aby — jak  mówią — czytać publikacje polskie, ale przecież sze
reg ośrodków usiłuje znaleźć sposoby, by recenzować publikacje 
polskie, co np. w redakcji pampe-luńskiego Ius canonicum  stanowi 
regułę.

Obecność naszych pracowników w nauce światowej staje się 
szczególnie widoczna na kongresach naukow ych — bardzo wy
specjalizowanych (jak np. ko-ptologów czy albertologów) czy też 
bardziej ogólnych (jak np. kongresy biblistów, socjologów religii 
czy m iędzynarodowe kongresy praw a kanonicznego). Zadałem so
bie tru d  i przeglądnąłem  sprawozdania aktualnych, pełnozatrud- 
nionych pracowników Akademii. W ykazano w nich 49 referatów  
na kongresach czy sympozjach urządzanych przez zagraniczne to
warzystwa naukowe (w tej liczbie nie mieszczą się w ykłady wy
głaszane na uniw ersytetach, których -— rzecz jasna — jest znacz
nie więcej). N iejednokrotnie były to re fera ty  podstawowe czy 
wręcz centralne kongresu. W tychże sprawozdaniach doliczyłem 
się 26 towarzystw  naukowych zagranicznych, do k tórych należą 
nasi pracownicy, niektórzy piastując funkcje w zarządach ozy 
w kom itetach redakcyjnych odnośnych organów naukowych.

P rofit z tych kontaktów  i w-spółpracy czerpie zarówno nauka 
jak i dydaktyka. Do tej pory była mowa o pracy naukowej. Ale 
uniw ersytety i akadem ie są wciąż jeszcze ośrodkami, gdzi-e łączy 
się badania i dydaktykę. Dydaktyka przyczynia się też d-o w ery
fikacji badań. Liczymy się oczywiście z  sytuacją współczesnego 
szkolnictwa wyższego. Społeczeństwo o-czefcuje od niego przygoto-
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wania ludzi do wykonyw ania zawodu — w Kościele należałoby 
mówić: służby — o wysokim stopniu trudności. I dlatego kształ
cimy teologów, kanonistów, psychologów, historyków  sztuki i in 
nych specjalistów — według ustalonych, zgodnych z odnośnymi 
przepisam i i w m iarę odpowiednich do wymogów czasów progra
mów. To chleb powszedni uczelni jak  nasza, w yrażający się 1630 
dyplomami m agisterskim i, wydanymi przez wszystkie trzy  wy
działy w ciągu ćwierćwiecza.

Ale przekazywanie takiego podstawowego wyższego (tak to chy
ba trzeba nazwać) wykształcenia, to dziś zbyt mało. Kształcenie 
ustawiczne, powszechnie uznane za nieodzowne, staje się koniecz
ne również w dziedzinie nauk kościelnych. Usiłujem y prowadzić 
je w różny sposób. Dużą popularnością wśród kleru  cieszą się 
wrześniowe ku rsy  hom iletyczno-katechetyczno-liturgiczne, organi
zowane co roku od 13 lat. Rozwinęliśmy studia zaoczne, ogólne 
teologii i praw a kanonicznego, jak  i uprofilow ane jak  np. pasto- 
ralno-biblijne. Wychodząc na przeciw życzeniom biskupów ordy
nariuszy prowadzim y uprofilowane punlkty konsultacyjne w Ka
towicach, Płocku, Gorzowie i Szczecinie.

Ten aspekt stałego podnoszenia ku ltu ry  teologicznej w k ra ju  
zaznacza się też w naszej działalności wydawniczej. Obok specja
listycznych periodyków wydziałowych dużą troskliwością otacza 
się u nas „Collectanea theologica”, skierow ane z powodzeniem do 
ogółu polskiego duchowieństwa, zawierające krótkie, ogólnie in te
resujące artyku ły  oraz dużo inform acji o ruchu naukowym. Moc
ny  akcent z ostatnich lat stanowią w omawianym kontekście dw u
tom owy podręcznik praw a kościelnego, przeznaczony — jak  to 
wynika z podtytułu — dla duchowieństwa oraz zarys — ponad 
800 stronicowy — teologii m oralnej. A przecież i inne wydaw
nictw a, zwłaszcza ciągłe, takie jak  Pisma Starochrześcijańskich 
Pisarzy, jak  Posoborowe Prawodawstwo Kościelne czy Prawo
dawstwo Kościoła w Polsce, Zeszyty Misjologiczne — trafia ją  nie 
tylko do specjalistów, lecz w m iarę jak  nakład na to pozwala — 
do kręgów znacznie szerszych. Dużo też m iejsca w naszej działal
ności wydawniczej poświęcono potrzebom stanów raid ewangelicz
nych. Osobną pozycję, w procesie kształtow ania świadomości reli
gijnej wcale nie ostatnią, zajm uje ośmiotomowa dotychczas seria 
o Kościele katolickim  na ziemiach Polski w czasie II w ojny świa
towej.

Doceniając znaczenie akademickiego wykształcenia podstawo
wego (po nie wszakże przychodzi młodzież na wyższe uczelnie), 
w pełni też uświadam iając sobie zadania Akademii odnośnie do 
podnoszenia ogólnej oświaty teologicznej, wiem y przecież, że na
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sze najbardziej typowe, specyficzne pole dydaktyczne to  studia 
specjalistyczne. Tu tkw i najgłębszy sens szkół praw dziw ie akade
mickich i dobra tradycja kościelnych uniw ersytetów  i akademii. 
Tu styk dydaktyki i badań, gdzie coś dać może tylko ten, kto 
sam tworzy, a proces dydaktyczny staje się współtworzeniem, 
wiedzy.

Dumą Akadem ii są wykształceni tu ta j specjaliści, k tórzy osią
gnięte w tajem niczenie naukowe w ykorzystują dla dobra ojczyzny 
i Kościoła, którzy w różnych zakładach naukow ych przekazują 
zdobytą i wciąż pogłębianą wiedzę, którzy —■ wreszcie — pracu ją 
twórczo u nas czy gdzie indziej. 260 doktoratów  i 65 habilitacji 
m ają swoją wymowę. Jest radością zasłużonych mistrzów, gdy 
wokół nich grom adzą się uczniowie. 25 la t to okres w ystarczający, 
by uczniowie stawszy się m istrzam i powoli staw ali już przed 
kolejną zmianą w arty. Oczywiście, dzisiejsza nauka to już nie 
m istrz i uczeń. To praca zespołowa, to często ·— jakeśm y powie
dzieli — interdyscyplinarność, to środowisko, to właśnie A k a 
d e m i a .

Dlatego w przeglądzie, na jaki odważyliśmy .się, nie padały  na
zwiska. Bo cokolwiek tu  się dokonało, dokonało się we wspólnocie 
ludzkiej. Któż zdoła ocenić m iarę w kładu w dzieła naw et n a j
bardziej indyw idualne klim atu Akademii, atm osfery pracy, a nie
raz i współzawodnictwa, udzielającego się zaangażowania, nie 
mówiąc już o uw rażliw ieniu na problemy, profesjonalnych dy
skusjach i koleżeńskim podtrzym yw aniu na duchu.

Niewątpliwie, Akademia nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie 
ludzie i to  wszystko, co oni z siebie dali. Ten wysiłek zasługuje 
na to, by był doceniony. Miło mi wspomnieć w tym  kontekście 
56 nagród M inistra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, przy
znanych pracownikom  naszej Uczelni. Osiągnięcia Akadem ii są 
związane z konkretnym i nazwiskami. Ale i nazwiska wiążą się 
z Akademią. Ta więź oznacza coś znacznie więcej niż tylko m iejsce 
pracy czy studiów, aczkolwiek te już same w sobie stw arzają prze
słankę zaangażowania. Jeśli czy to obecni jeszcze wśród nas św iad
kowie narodzin Akademii czy to ci, k tórzy w ciągu tego ćwierć
wiecza przyszli na Akademię, sprzęgli z nią swoje życie, to  dla
tego, że świadomi swego kościelnego powołania daw ania świa
dectwa prawdzie objawionej w Chrystusie, w uczelni katolickiej 
znaleźli forum  realizacji charakterystycznej dla człowieka nauki 
proegzystencji, egzystencji „dla”. 371 tytułów  wydanych tu  publi
kacji, wiele setek artykułów , tysiące wykładów na Uczelni i poza 
nią — to probierze tej o tw artej, oddanej, służącej egzystencji lu 
dzi tworzących wspólnotę Akademii, oddanych — jak  owi pierwsi



akadem icy z gajiu Akademosa — prawdzie i dobru, oddanych 
wspólnocie narodu i Kościoła. To oddanie, zespalające Akademię, 
jest najgłębszą wartością hum anistyczną, której dopracowaliśmy 
się i nad którą wciąż pracujemy.
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